23. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd
tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19.00 i Kirkehuset i Annisse
Der var afbud fra: Ebbe Torpegaard, Peter Funder
I mødet deltog: Hans Klausen, Henning Jensen, Niels Andersen, Tobias Kaufmanas,
Charlotte Utzon og Jette Haugaard (referent).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet 28. marts
Referatet godkendt

3. Orientering om afkobling af de sidste matrikler i Annisse (ved Niels Andersen)
Niels Andersen fortalte om kirken er færdig. Vi er nu i gang med forsamlingshuset.
Pensionistboligerne, Børnehaven. Idrætsforeningen mangler en tilbagemelding. De andre
huse og en gård går vi først i gang med, når entreprenørerne er i gang med en pulje.

4. Penge til Lokalrådet - til afholdelse af udgifter til dialog og kommunikation.
Indtil videre Lokalrådet ikke brug for at få overført penge.

5. Kommunens høring i byggesag Kirkestræde 5
Der blev orienteret om byggesagen.
Hans Klausen var uenig i lokalrådets rolle og håndtering af sagen og efterlyste en
diskussion af dette.
Vi blev enige om, at bede Peter Funder om på næste møde at komme med et oplæg til
drøftelse af hans forslag fra generalforsamlingen.

6. Orientering fra Stigruppen om gruppens arbejde, herunder om skrivelse til lodsejer
for enden af Klintevej.
Ole Andersen har truffet afgørelse om, hvor pælen skal stå.
Henning Jensen og Niels Andersen kontakter den nye ejer af Præstevej 70 for at
orientere om det eksisterende sti.

7. CVR registrering og elektronisk post, orientering
Vi har to cvr numre, og Henning Jensen har talt med Mitvirk, og en af numrene skal
flyttes.
Hans Klausen fortalte, om hvordan han har udfyldt utallige skema vedrørende
'hvidvaskning'. I den forbindelse anvendes det gamle CVR nummmer. Henning Jensen
nedlægger det gamle cvr nummer 36218703

8. Vores elektroniske back-up
Er endnu ikke kommet op at stå efter nedbrud

9. Orientering om arbejde med hjemmeside (Tobias og Charlotte)
Prøver at få et møde stablet på benene den 29. maj om, hvordan vi praktisk overtager
domænet.

10. Orientering fra Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Bjørnehøjskolen og Menighedsrådet.
Forsamlingshusets repræsentant orienterede om sagen med udskiftning af taget.
Der blev også orienteret om højtaleranlægget, hvor der er søgt om midler til Musik i
Lejet.
Menighedsrådet oplyste, at der er ansat en ny præst, som bliver indsat den 11. juni.
Der er gang i renoveringen af præstegårdsforpagterboligen.

11. Eventuelt - herunder fortæller Niels Andersen om nogle tanker og visioner han har.
Niels Andersen orienterede om ideer om, at vi kunne anvende Forskolehuset til mange
flere ting, end det sker i dag.
AIF's venner og Idrætsforeningen har accepteret, at der skal afholdes et møde om at få
flere aktiviteter i huset.
Den 15. juni holder AIF's venner bestyrelsesmøde, og Charlotte vil orientere om
Lokalrådets foreløbige tanker om anvendelse af huset.
Lokalrådet vil henstille til Vej- og Teknik, at kommunen reparerer huller på
parkeringspladsen overfor kirken. Niels Andersen og Henning Jensen retter henvendelse
herom til kommunen

12. Næste møde
Onsdag den 23. august kl. 19.00

Jette Haugaard
formand

